বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পারন রলরেদেড (রবএসরসরসএল)
Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL)

িহোনস্ কিগনাে কসন্টাি (৮ে ও ৯ে তলা)
১৯১, কতজগাঁও-গুলশান রলাংক্ কিাড, ঢাক্া-১২০৮।

রনদ াগ রবজ্ঞরি
ডাক্ ও কেরলদ াগাদ াগ রবভাদগি আওতাধীন বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পারন রলরেদেড (রবএসরসরসএল) এি রনম্নবরণ িত
শূন্য পদে সিাসরি রনদ াদগি উদেদে বাাংলাদেশী নাগরিক্দেি রনক্ে হদত েিখাস্ত আহবান ক্িা াদে।
ক্ররেক্
পদেি নাে ও সাংখ্যা
কবতন-ভাতা
ব সসীো
নাং
০১।
উপ-েহাব্যবস্থাপক্
কক্াম্পানীি কবতন কেড-৩ অন্যর্ধ্ি ৫০
(োদক্িটাং এন্ড কসলস) (সাকুদে কবতন
বৎসি।
১,৩০,৫০০/- এবাং
পদেি সাংখ্যা : ০১ট
কক্াম্পানীি অন্যান্য
সুরবধারে)

ন্যযনতে রশক্ষাগত ক াগ্যতা

অরভজ্ঞতা ও ক্েিস্থল

১। সিক্াি ক্র্তিক্ স্বীকৃত
রবশ্বরবদ্যাল /প্ররতষ্ঠান হদত
রব.এসরস ইরিরন ারিাং
(ইদলক্রিক্যাল এন্ড
ইদলক্িরনক্স/ইদলক্রিক্যাল/
ইদলক্িরনক্স/রসএসই/ক্রম্পউোি
/ কেরলক্রেউরনদক্শন্স) এবাং
২। এে.রব.এ।

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ১৬ বৎসদিি
অরভজ্ঞতা;
২। কেরলক্ে/ডাোক্ে সারভিস
োদক্িটাং ও কসলস রবষদ ক্েপদক্ষ
২ বছদিি অরভজ্ঞতা
৩। ক্েিস্থল: ঢাক্া।

১। আেহী প্রার্থীদেি সাো ক্াগদজ পদেি নাে উদেখপূব িক্ রনম্নস্বাক্ষিক্ািী বিাবি আদবেন ক্িদত হদব। আদবেন পদেি সরহত জীবন
বৃত্তান্ত, সম্প্ররত কতালা ৩ (রতন) ক্রপ পাসদপাে ি সাইদজি ছরব, সক্ল রশক্ষাগত ক াগ্যতাি সনে, জাতী পরিচ পে, অরভজ্ঞতা
সনে এবাং অন্যান্য সনদেি ছা ারলরপ (প্রদ াজয কক্ষদে) প্রর্থে কেণীি কগদজদেড ক্েিক্তিা ক্র্তিক্ সতযা ন পূব িক্ আগােী
২৭/০২/২০২০ রি. তারিখ অপিাহ্ন ৫:০০ ঘটক্াি েদে উপদিারেরখত ঠিক্ানা রনম্নস্বাক্ষিক্ািী বিাবি আদবেন জো প্রোদনি
জন্য অনুদিাধ জানাদনা াদে।
২। প্রার্থীি ব স রনদ াগ রবজ্ঞরি জািীি তারিখ প িন্ত গণনা ক্িা হদব। ব স প্রোদনি জন্য এরিদডরিে (Affidavit) েহণদ াগ্য
ন । এছাড়া প্রার্থীত পদেি নাে খাদেি উপদি রলরপবদ্ধ ক্িদত হদব।
৩। আদবেনপদেি সরহত ১,৫০০.০০ (এক্ হাজাি পাঁচশত) োক্াি ব্যাাংক্ ড্রািে/দপ-অড িাি ‘‘বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল
কক্াম্পানী রলরেদেড” এি অনুকূদল প্রোন ক্িদত হদব।
৪। সিক্ারি, আধা সিক্ারি/স্বা ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন চাকুিীিত প্রার্থীদেি র্থা র্থ ক্র্তিপদক্ষি োেদে আদবেন ক্িদত হদব।
৫। আদবেন পে েহণ/বারতল, রবজ্ঞরিদত উদেরখত পদেি সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ এবাং রনদ াদগি রবষদ রনদ াগক্ািী ক্র্তিপদক্ষি রসদ্ধান্ত
চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।
৬। কক্াম্পানীি ওদ বসাইে (www.bsccl.com) হদত Standard CV Format ডাউনদলাড ক্িা াদব।

তারিখ: ২৩/০১/২০২০ রি.।

স্বাক্ষরিত
েহাব্যবস্থাপক্ (প্রশাসন ও অর্থ ি)
বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড
কিান : ৮৮৭৯১৯২।

